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 أسامء بعض من أجازين من الشيوخ

 (1)مرتبني عىل حروف املعجم

 

ّديق الُغامري ) -1  هـ( . 1424-هـ1353إبراهيم بن حممد بن الصِّ

وهو يروي عن أخويه : أمحد ، وعبداهلل ، وعبد احلفيظ بن حممد الطاهر بن عبد 

-هـ1301اجلنة أو املدهش املطرب[ :  الكبري الفايس صاحب معجم الشيوخ ]رياض

الرحايل الفاروق بن رحال بن العريب بن  هـ ، وعبد العزيز ابن اخلياط ، والسيد1383

 وغريهم . ( هـ1405 -هـ 1315)اجلياليل بن عبد اخلالق 

 

أمحد بن أيب بكر بن أمحد بن حسني احِلْبيش )ابن صاحب الدليل  -2

 املشري( .

اهلواري املالكي  )زهر الليايل( بن حممدوعن أمحد بن حسن  ،  وهو يروي عن أبيه 

 وحممد عبد الباقي ، هـ1367، وأمحد بن عمر البار تهـ( 1387 -هـ 1305) املكي

هـ ، ومسند عرصه حممد عبد احلي بن عبد الكبري بن حممد 1364اهلندي املدين ت 

هـ صاحب فهرس الفهارس واألثبات ، وعبد الرمحن بن حسن 1382هـ 1303الكتاين

                                                        

 حلديث املسلسل باألولية .: فهو ممن سمعت منه ا من كان قبل اسمه نجمة * (1)
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مد السقاف ، وعبد اهلل بن حممد غازي اهلندي املكي ، القادر بن حم احِلبيش ، وعبد

، وعمر بن أمحد بن سميط  (هـ1382ت)عبد اهلل احلداد  وعلوي بن طاهر بن

 -هـ 1292) بن محدان املحريس التونيس: ، وعمر بن محدان بن عمر (هـ1396ت)

حممد بن جعفر الكتاين  ، ومصطفى بن أمحد املِْحَضار ، ومكي بن(1)(هـ 1368

 وغريهم(. هـ ،1392ت

وقد صدر ثبٌت بمروياته باسم )طِيُب الذكر يف ثبت وأسانيد أمحد بن أيب بكر( ، من 

 حممد رساج بن أمحد حبيب اهلل . نمجع عمر ب

 

حممد احِلبيش  أمحد بن علوي بن عيل بن حممد بن حسني بن أمحد بن -3

 هـ( . 1429 -هـ 1340)

 .منه االبن تركي املنيعي   بوكالة حممد زياد تكلة ، وطلب اإلجازة يلأجازين 

وعمه حممد ، وعمته خدجية ، وعبد اهلل بن عمر الشاطري ، ،  أبيه : وهو يروي عن 

ومصطفى بن أمحد املِْحَضار ، وحسني بن عبد اهلل احِلبيش ، ،  وحسن بن إسامعيل احلداد 

 بن هادي السقاف ، وغريهم  . وسامل بن حفيظ ، وحممد

 

                                                        

وقد طُبع ثبته )إحتاف ذوي العرفان ببعض أسانيد عمر محدان( اتليا كتااب يف التعريف به بعنوان )حمدث احلرمني   (1)
ضا بن حممد صفي الدين ان بن عمر احملرسي املكي املدين( للدكتور ر العالمة الثْبت املسِند اإلمام عمر بن محد

 السنوسي .
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 هـ( . 1421-هـ1325) بارة مفتي اليمنأمحد بن حممد بن حممد ز -4

ري مْ وهو يروي عن والده ، واحلسني بن عيل بن حممد بن عيل بن عبداهلل العَ 

، وأمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن عبداهلل بن ( هـ1361 -هـ1266) الصنعاين الزيدي :

بن  ، وحييى (هـ1366 -هـ 1296)حممد بن عبد الرمحن الكِْبيِس الصنعاين الزيدي 

 ، وحممد بن حسن دالل ، وإسامعيل بن (هـ1362-هـ1299)حممد بن عبد اهلل اإلرياين 

عيل الريمي ، وعيل بن عيل اليامين ، واإلمام حييى بن حممد بن حييى محيد الدين 

، وعبد الواسع بن  (هـ1382ت)، وابنه اإلمام أمحد محيد الدين   (هـ1367 -هـ 1286)

ُدمي :  (هـ1379-هـ1295)الواسعي  حييى ، وعيل بن أمحد بن عبد الرمحن  السُّ

، وعبد اهلل بن عبدالكريم أبو طالب ، وزيد بن عيل بن حسن الديلمي  (هـ1364 -هـ1271)

 ، وغريهم .(هـ 1366-هـ1284)

 

، الرسالة املستطرفة(  إدريس بن حممد بن جعفر الكتاين )ابن صاحب -5

 . هـ( 1439وقد تويف قريبا )

،  (هـ1382ت) ، وعن حممد عبد احلي الكتاين (هـ1345ت)وهو يروي عن أبيه 

قي  (هـ1351ت)وأمحد الرشيف السنويس اإلدرييس   ، ( هـ1363ت)، وحممد العريب َأََشْ

ي   هـ( .1368ت)وحممد بن حممد بن عبد القادر ابن ُسودة الـُمرِّ
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بيدي احلنفي مذهبا ) أسد محزة -6 -هـ1336بن عبدالقادر األويس الزَّ

  .هـ( 1426

 أجازين بوكالة حممد زياد تكلة ، وطلب اإلجازة يل منه االبن تركي املنيعي  .

،   (هـ1372 -هـ1307)وهو يروي عن : عبدالرمحن حممد بن عبد الرمحن األهدل 

 وغريمها .( هـ1393ت )واملقرئ حسني بن حممد بن عبداهلل الوصايب 

 

 هـ( . 1365إعزاز احلق بن مظهر احلق األركاين املكي )ولد سنة  -7

، وعبد  (هـ1394-هـ1310)التهانوي العثامين  وهو يروي عن ظفر أمحد بن لطيف

بن إشفاق الكاندهلوي ، والشيخ وجيه  املالك الكاندهلوي ، والشيخ عابد الرمحن

 اهلندي.

 

  هـ( .1431-هـ1345احلسن بن حممد بن الصديق الغامري ) -8

 استجازه يل االبن تركي املنيعي. 

ن أخويه : أمحد وعبد اهلل ، ويروي أيًضا عن أمحد رافع بن حممد بن عبد يروي ع وهو

، وأمحد بن حممد بن حممد الدلبشاين  (1)(هـ1355هـ1275)الطهطاوي املرصي  العزيز

                                                        

 ( .304 -294انظر أسانيد املرصيني ألسامة األزهري ) (1)
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ور الفايس  ،  املوصيل القاهري ، واحلافظ عبد ( هـ1376-هـ1276)واحلسن بن عمر َمزُّ

 احلي الكتاين .

 

  هـ( .1426-هـ1329عسريان الصيداوي ) بن حممدأمحد  حسني بن -9

 استجازه يل االبن تركي املنيعي .

هـ( ، وحممد توفيق 1419حممد عثامن رساج الدين النقشبندي )توهو يروي عن : 

هـ( ، وحممد العريب العزوزي 1373هـ( ، وراغب القباين )1363بن راغب البابا )ت

 هـ( ، وغريهم .1382)ت

 

  لب .أ.د/ رفعت فوزي عبد املط -10

 تركي املنيعي . استجازه يل االبن

 

 -هـ1344* زهري بن مصطفى الشاويش صاحب املكتب اإلسالمي ) -11

  هـ(.1434

الصباغ ،  وهو يروي عن الشيخ صالح الدين بن رضا الزعيم ، وسعدي بن أسعد ياسني

راغب  وحسني بن أمحد املدين ، وعبد الرمحن بن حييى املعلمي الُعْتمي ، وحممد

الدين  احللبي ، وحممد بن حممود احلامد ، وحممد بن عبد العزيز املانع، وتقي الطباخ
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طِّي  اهلاليل ، وحممد البشري اإلبراهيمي ، وحبيب الرمحن األعظمي ، وحممد مجيل الشَّ

 –احلنبيل ، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد اهلل احلافظ ]واحلافظ :شهرة لعائلته[ 

-هـ1309)، وأمحد حممد شاكر  (هـ1389 -هـ1311) –س وزيت دب:  بـ امللقب

 هـ( .1377

 

ُدحي الشافعي اليمني  -12 ْ ر )تسامل بن عيل بن رضوان الُّسُّ  : هـ(1437املعمَّ

 عمر الشبيل التونيس . د/ بتوكيل أمحد بن عبدالرؤوف التميمي ،واستدعى يل اإلجازة 

احلسن بن عبد الباري عبد الرمحن بن  والشيخ سامل مسند معمر ، يروي عن حممد بن

 األهدل .

 

*صالح أمحد بن حممد إدريس األركاين املكي نزيل رابغ )ت  -13

 هـ(.1418

تتبعني لإلجازات املهتمني وقد تكلم يف صحة روايته عن بعض شيوخه بعض امل

وهذا يكفي يف األزمان  ، ولكن يبقى أنه تصح إجازته عن عدد كبري من شيوخه . (1)هبا

 . : أي أن ُينتقى ما صحت له فيه رواية عنه الراوي صادقا فيام ُيرَوى   املتأخرة : أن يكون

                                                        

انظر ما كتبه الشيخ الفاضل حممد بن عبد اهلل الرشيد يف إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد  (1)

 ( .635 -631الفتاح )
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 هـ( .1428-هـ1327عبد اهلل بن أمحد الناخبي ) -14

الكاليل ، وعمر بن مبارك بن عوض  وهو يروي عن سامل بن مبارك بن عبد الرمحن 

السقاف :  باُدّباه ، وحمسن بن جعفر أبو نمي ، وعلوي بن عبدالرمحن بن أيب بكر املشهور

وعبد اهلل بن عبد اهلل باشعيب ، وعبد ،  ، وحممد بن سامل بن حفيظ ( هـ1341 -هـ 1263)

، أمحد بن حمسن بن عبداهلل اهلدار هـ( 1361 -هـ1290)الشاطري بن أمحد اهلل بن عمر 

،  هـ(1374 -هـ1283) املِْحَضاربن حممد ، ومصطفى بن أمحد ( هـ 1357-هـ1279)

بن حممد وحممد بن عيل  ، هـ( 1396 -هـ 1303) سميطأيب بكر ابن  وعمر بن أمحد بن

 ، وعمر بن محدان املحريس ، وغريهم .هـ( 1369 -هـ 1299)احِلبيش 

بن فيها التعريف به وبشيوخه ، أعدها الدكتور حممد بن أيب بكر مطبوعة له إجازة عامة 

 .ذيب عبد اهلل با

 

بيدي اليمني ) -15 -هـ1343عبداهلل بن عبد القادر بن احلسني األنباري الزَّ

  هـ( .1431

 تركي املنيعي  .أجازين بوكالة حممد زياد تكلة ، وطلب اإلجازة يل منه االبن 

أمحد بن  وهو يروي عن والده ، وأخيه عبد الرمحن ، وأمحد بن داود بن حممد بن

، وحممد بن سليامن بن حممد األهدل ، وعبداهلل بن (هـ1420ت )حييى البطاح األهدل 
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بيدي  (هـ1389ت)زيد بن سامل بن حييى الـَمْعَزيب  ، وحممد بن أمحد الساملي الزَّ

 هـ(.1389ت)

 

 اهلل بن عبد القادر التَّلِيدي الطنجي املغريب . عبد  -16

الغامري وعن أخويه : عبد اهلل ، وعبد  وهو يروي عن أمحد بن حممد بن الصديق

وحممد الباقر بن هـ ( ، 1386 -هـ 1311وأمحد بو حسني التوزاين الطنجي )العزيز ، 

ْيـَفر ، وحممد الشاذيل بن حممد  (هـ1384ت)الكتاين  حممد بن عبد الكبري الصادق النِـّ

ثم  الََبْين اهلنديإهلي بن حممد الصديق  ، وحممد عاشقهـ( 1418 -هـ1330)

، وعبد الفتاح أبو ُغّدة (1)هـ(1422هـ 1343) الباكستاين ثم املدين مهاَجًرا ووفاةً 

هـ 1333)النعامين بن حممد عبد الرحيم ، وحممد عبد الرشيد  (2)هـ(1417 -هـ 1336)

 م  .وغريههـ( ، 1420 -

 

رفع ، يَ اهلاشم بن حممد بن اجلميل بن عبد احلق بن عبد الواحد  عبد*  -17

. وهو أبو تراب (1)☺ نسبه إىل عمر بن اخلطاب العدوي (3)أبوه

                                                        

 )العناقيد الغالية من األسانيد العالية( .له ثبت من تأليفه بعنوان  (1)

إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات )له بعنوان : حافال ثبتا حممد بن عبد اهلل الرشيد كتب الشيخ الفاضل   (2)

 ( .الشيخ عبد الفتاح

 ( .159)املطبوعة بذيل ثبته  الشيخ عبد احلق اهلاشم كام يف رسالة معتقد (3)
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، صاحب املؤلفات واملشاركات  الشهرياألديب اللغوي الظاهري 

-هـ1343، ويقال يف اسمه : عبد اجلليل ، وعيل ، وعمر ) اإلعالمية

 . هـ(1423

هـ ، وعبد الستار 1368، وعمر محدان املحريس ت  (2)من شيوخه : والده عبد احلق

هـ ، 1391هـ ، وعلوي بن عباس املالكي ت1355لوي تبن عبدالوهاب الده

وعبدالوهاب بن عبدالوهاب الدهلوي ، وعبد احلق الطنافيس ، وحممد عبد التواب 

مري  امللتاين ، وحممد إبراهيم وعبداحلق،  - حسني نذير تالميذ من وامللتاين –امللتاين 

، وحممد ( ـ أو قبلها بسنةه1376ت )السيالكويت أبو متيم املعروف باحلافظ السيالكويت 

املنترص الكتاين ، والشيخ مفتي الديار املرصية حسنني بن حممد بن حسنني خملوف 

، وحممد حامد الفقي  (هـ1377-هـ1309)، وأمحد حممد شاكر ( هـ1410ت)

ت )عبد الرزاق بن محزة األزهري املرصي ثم املكي  ، وحممد بن (هـ1378ت)

، وعبد الرمحن اإلفريقي ، ـ(ه1399 - هـ1317)اط ، وحسن ين حممد املش (هـ1392

صالح ابن محيد إمام د/ والد  -وعبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز ابن ُحـميد اخلالدي 

،  (هـ1396ت)هبجة بن حممد هباء الدين البيطار  ، وحممد (هـ1402ت ) -احلرم املكي

 ،  وغريهم  . (هـ1353ت) –علوي  حممد السيد والد -وعباس بن عبد العزيز املالكي 

                                                                                                                                                                   

 .، نسبة إىل جده املسمى باهلاشم )اهلاشمي( ، وإنام يقال له اهلاشم  يف نسبتهولذلك ال يصح أن يقال  (1)

وال سامه املؤلف ،  بل هو صغريوليس بكبري ، ، لعبد احلق اهلاشم ثبت مطبوع باسم )الثبت الكبري(   (2)

 . يف مقدمة مطبوعته لفه ط مؤطوطته بخخمصور كام يتضح من ، بذلك 
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ر ، املولود  -18 عبدالرمحن بن شيخ بن علوي بن شيخ احلبيش املسند املعمَّ

  هـ( :1435 /6/5واملتوىف يف )،  هـ( 1314سنة )

من قدماء الشيوخ الذين  املشهور برواياته باإلجازات العامة ألهل العرص عن عدد

وأمحد بن  ،  بن عمر هـ( ، وعيدروس1329عارصهم : حممد أبو النرص اخلطيب )ت

 هـ(  . 1382هـ( ، وعلوي بن طاهر احلداد )ت1334حسن العطاس )

عمر الشبيل د/ التميمي ، باستدعاء  أجازين بالوكالة عنه : أمحد بن عبد الرؤوف

 التونيس .

 

السبحان بن أيب سعيد نور الدين عبد اجلبار بن واعظ الَبماوي  * عبد -19

 هـ( .1421نزيل مكة )ت

 وكالمها –مجيل الرمحن السهارنفوري ، وصديق أمحد الكشمريي  ومن شيوخه

 حممد بن وحسن ،  املكي املالكي علوي والسيد،  - السهارنفوري أمحد خليل عن يروي

أبو  احالفت وعبد،  (هـ1410)ت الفاداين ياسني وحممد،  (هـ1399 - هـ1317) املشاط

عقد اآليل )يف ثبته :  شيخا ، كام ، وغريهم ، وقد بلغوا اثنني وثالثنيهـ( 1417)تغدة 

 .، وقد تناولته منه أسانيد عبد السبحان له (  واملرجان يف
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الفتاح بن حسني بن إسامعيل بن حممد طيب َراَوْه املكي الشافعي  * عبد -20

 هـ .1424 -هـ1334: 

، وكتب إجازته (هـ1374ت )وهو يروي عن أيب بكر احِلبيش صاحب الدليل املشري 

 . هـ1419لثبت بخط يده يف أول صفحة منه ، وناولنيه ، يف سنة ا يل هبذا

يروي عن أبيه ،  ويروي أيضا عن : الشهاب السيد أمحد بن إسامعيل الَبـْرَزْنجي : وهو

ذكره شيخي بالنص  هـ بثبته الشهري : ) قطف الثمر( ، هذا ما1218عن صالح الُفـاّلين ت 

فقد قال يف تعداد ،  ( 26د والكتب املرضية )صـيف ثبته : املصاعد الراوية إىل األساني

صالح الفالين  منهم الشهاب السيد أمحد بن إسامعيل الَبزنجي عن أبيه عن»شيوخه : 

رفع أسانيد  هـ ، وأسانيده يف ثبته املطبوع املسمى بقطف الثمر يف1218املتوىف سنة 

وشيخ شيخي هذا : وهو شهاب الدين « . املصنفات يف الفنون واألثر

( ، فإذا صح هذا ، يكون قد 1/99هـ( ، كام يف األعالم للزركيل )1337الَبزنجي)ت

 منه وعمر شيخي ثالث سنوات أو أقل ، وهذا من أعىل األسانيد ! اسُتجيز لشيخي

 

عبد احلميد املليباري ، وحممد العريب بن أيضا : عن  ويروي شيخي عبد الفتاح راوه 

طِيفي التباين اجلزائري ثم املكي :   -هـ 1315التَّـبَّاين بن احلسني بن عبدالرمحن السَّ

وحممد الطيب بن  ،  هـ1387 -هـ1312أمان احلنفي املكي  هـ ، وحممد حييى بن1390

حسني الكتبي  وحممد أمني بن حممد بن حممد بن،  1364حممد املراكيش املالكي ت

هـ ، وزكريا بن عبد اهلل بن حسن 1403 -هـ1324هـ ، وحممد نور سيف1404 -هـ1327
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هـ ، وعمر بن محدان 1370-هـ1300نارضين املكي :  هـ ، وأمحد بن عبد اهلل1410بيال 

هـ ، وحممد عيل بن حسني 1367-هـ1299املحريس ، وعيدروس بن سامل البار :

ّديق  ،  حممد ياسني الفاداينهـ ، و1367املالكي النحوي ت وعبد اهلل بن حممد بن الصِّ

 الغامري ، وغريهم (

 

احلسني الرشيف َشف الدين ابن  ، بن عيلعبد القادر بن عبداهلل  -21

  الصنعاين .

باسم )املجاز يف ذكر الـُمجاز : شيخ شيوخ اليمن عبد القادر بن عبد اهلل له ثبت مطبوع 

 .( ، لعبد اهلل بن صالح بن حممد العبيد َشف الدين 

 تركي املنيعي . : بوكالة حممد زياد تكلة ، والذي طلب اإلجازة يل منه االبن

 

  هـ( .1420هـ 1327نزيل رابغ )، بن كرامة اهلل البخاري  عبد القادر -22

، وعمر بن محدان  (هـ1399-هـ1317)املشاط  من شيوخه : حسن بن حممدو

 دحالن املكي ، وغريهم . املحريس ، وأمحد بن عبد اهلل بن صدقة

 

  هـ( .1425األرنؤوط ) عبد القادر -23

 طلب اإلجازة يل منه االبن : تركي املنيعي ،بوكالة حممد زياد تكلة 
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  هـ( .1433النورفوري )عبد املنان بن عبد احلق بن عبد الوارث  -24

 استجازه يل االبن تركي املنيعي .

 وهو يروي عن أيب اخلري حممد إسامعيل بن حممد إبراهيم الوزيرآبادي الكجرنوايل

 هـ .1387السلفي : ت

 

نسبة إىل مورجا يف : عبد الوهاب بن حممد بن عمر ُدَكِرْي الـُمورجي  -25

 .هـ 1420سنة وتويف ، هـ 1346يف  دولة مايل ألنه ُولد فيها

كان مدير املكتب اإلقليمي  وهو عضو مؤسس لرابطة العامل اإلسالمي ، وحني لقيته

 لغرب إفريقيا يف دكار عاصمة السنغال. 

عبد احلي الكتاين ، وحممد املختار بن عيل بن أمحد السويس  وهو يروي عن حممد

 وغريمها . ،  (هـ1383-هـ1318)

يف دولة جامبيا يف الغرب اإلفريقي ، يف قرية  تهومل يستجزه أحد قبيل ، وقد استجز

ُكنْدا من ضواحي العاصمة  . هـ1419بانُجول سنة  ِسرْيَ

 

 الرمحن بن عبد احلنان بن عبد املنان الباكستاين . عزيز -26
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العريب بن أمحد بن حمّمد بن أيب عبد اهلل حمّمد بن عيّل  مالك بن -27

نويّس اهلاشميّ    هـ( .1434-هـ1351 )احلسني اإلدرييّس املدين السَّ

وآخر ، هـ( 1404)ت حميي الدين هـ( ، و1390: إبراهيم )ته ييروي عن والده ، وعم

 وغريهم .هـ( ، 1403ملوك ليبيا السنوسيني : إدريس بن حممد املهدي السنويس )ت

 

 . هـ(1421هـ 1323ِمـْحَضار بن عيل بن حممد بن أمحد احِلبيش ) -28

 ذي طلب اإلجازة يل منه االبن : تركي املنيعي .بوكالة حممد زياد تكلة ، وال 

،  (هـ1324ت)يروي عن حممد أيب النرص بن عبد القادر بن صالح اخلطيب  وهو

املذكور آنفا قيده الدكتور يوسف املرعشيل يف نثر اجلواهر والدرر  وتاريخ مولده

 هـ ، فإن صح1326أين وجدت من أرخ مولد الشيخ حمضار بسنة  . يف حني2/2195

أيب النرص اخلطيب ، فال تصح له منه إجازة . والذي نقل هذا  ذلك فيكون مولودا بعد وفاة

عبد الرمحن احِلبيش عن أحد أبناء حمضار عن الشيخ عيدروس  التاريخ ملولده هو طه بن

 . بن هاشم احِلبيش

 

  هـ( .1422-هـ1331حممد بن أمحد بن عمر بن عوض الشاطري ) -29
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محدان املحريس ، وأيب بكر بن عبد الرمحن بن  عمر بن وهو يروي عن أبيه ، وعن

 -هـ 1264)بن سامل الُّسي باعلوي  ، وحممد (هـ1341)حممد بن شهاب الدين 

 هـ ( .1346

 

  إسامعيل العمراين القايض واملفتي بصنعاء . حممد بن -30

بعد  -هـ 1328)ومن شيوخه : القايض عبداهلل بن عبدالرمحن بن عبد اهلل بن ُحـميد 

،  (هـ1397 -هـ1319)حممد بن أمحد الـِجرايف  ، وعبد اهلل بن عبد الكريم بن (هـ1390

-هـ1313)بن إسحاق بن يوسف الصنعاين  وقاسم بن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم

 . ، وغريهم (هـ1379-هـ1295)، وعبد الواسع بن حييى الواسعي : (هـ 1406

 

 و ُخبزة اإلدرييس التطواين . * حممد بن األمني بن عبد اهلل بن أمحد  بُ   -31

وحممد عبد احلي ،  وهو يروي عن أيب الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغامري 

 الكتاين ، وعبد احلفيظ الفايس ، والطاهر بن عاشور . 

 األربعني العجلونية عليه ، وأمتمتها عليه سامعا بقراءة غريي .  وقد قرأت أوائل

با بعنوان : )مظاهر الرشف والعزة ، املتجّلية يف فهرسة العمراين عنه كتا وقد كتب بدر

 الشيخ حممدبو خبزة(.
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 هـ( . 1428 -هـ1318حممد بن صالح املِْحَضار ) -32

 بوكالة حممد زياد تكلة ، والذي طلب اإلجازة يل منه االبن : تركي املنيعي .

 

  حممد بن أيب بكر بن أمحد احلبيش )ابن صاحب الدليل املشري( . -33

روي عن أبيه ، وعن أمحد بن حسن زهر الليايل ، وأمحد بن عمر البار وهو ي 

هـ ، وعبد الرمحن بن حسن احلبيش ، 1382هـ ، وحممد عبد احلي الكتاين ت1367ت

حممد غازي اهلندي املكي صاحب كتاب :  وعبد القادر بن حممد السقاف ، وعبد اهلل بن

، وعلوي بن طاهر بن عبد اهلل (هـ1365 -هـ1290)إفادة األنام بذكر أخبار البلد احلرام :

، وعمر بن محدان  (هـ1396ت)ُسَميط ابن ، وعمر بن أمحد  (هـ1382ت)احلداد 

حممد بن جعفر الكتاين  املحريس ، ومصطفى بن أمحد املِْحَضار ، ومكي بن

 ، وأبو بكر بن سامل بن عيدروس البار ، وغريهم . (هـ1392ت)

 

 .هـ( 1420املكي )تعبد اهلل الصومايل  حممد بن -34

 هـ( .1397)تاحلمدان  يروي عن الشيخ سليامن بن عبد الرمحن شيخيو

 

حممد عبداهلل بن حممد آدُّ اجلكني الشنقيطي املدين املالكي قايض بدر  -35

  هـ( .1424-هـ1323)
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 بوكالة حامد بن أمحد بن أكرم البخاري ، واستجاز يل منه فهد حيسون العمريي . 

د حبيب اهلل بن الشيخ سيدي عبداهلل بن أمحد ما يأبى  بن عبد يروي عن حمم وشيخي

 -والعطاء اإلنفاق يأبى ال كان جوده من لكونه أمحد جلده لقٌب :  يأبى وما –الطالب  اهلل بن

]  اهلاشم حممد بن الواحد عبد بن وعبداحلق،  ( هـ1363- هـ1295) الشنقيطي اجلكني

 .(هـ1393- هـ1302) -تراب أيب والد – املكي[ اهلاشمي وليس

 

  هـ( .1420-هـ1333عبد اهلادي الـَمنُّوين الرباطي ) حممد بن -36

بن محدان املحريس ، ومسند حلب : حممد راغب  وهو يروي عن مسند احلرم : عمر

-هـ1293)بن حممود الطباخ احللبي صاحب كتاب]إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء[ 

عبد احلي الكتاين ، وعيدروس  ن الرابع عرش : حممد، وأكَب املسندين يف القر (هـ 1370

وصالح بن الفضيل التونيس ،  (هـ 1367-هـ 1299)بن سامل بن عيدروس البار احلرضمي 

، وعبدالرمحن بن زيدان احلسني العلوي ، والشيخ العابد (هـ 1376 -هـ1294)املدين 

، وعبد  (1359-هـ1272)حممد  ابن ُسودة املري الفايس  بن أمحد بن الطالب بن

بن احلسني  احلفيظ بن حممد الطاهر الفايس الفهري ، وحممد املدين بن الغازي

حممد الزغواين . ( هـ1384ت)الـَمِشْييِش ، وحممد الباقر بن حممد بن عبد الكبري الكتاين 

 .التونيس ، وغريهم 

حمد بن عبد اهلادي املنوين : مل وقد ُكتب يف الرتمجة له كتاب : العالمة حممد بن

 عبد اهلل آل الرشيد .
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 حممد عزي بن حممد بن سليامن األهدل مفتي زبيد . -37

 بوكالة حممد زياد تكلة ، والذي طلب اإلجازة يل منه االبن : تركي املنيعي .

 

 حممد بن عيل البطاح األهدل .  -38

 بوكالة حممد زياد تكلة ، والذي طلب اإلجازة يل منه االبن : تركي املنيعي .

 

بن حممد املنترص باهلل بن حممد الزمزمي الكتاين  عيلحممد  -39

 هـ(.1422)

 

املعروف بـ)احلاج سديرة( ، ُولد سنة  السوداينبن عيل البشري بن مساعد  -40

 : هـ( 1363)

هـ( املعمر 1396يروي عن : الفكي عمر بن عثامن بن يوسف العثامين األموي )ت

 مائة وست أو وسبع . 

 الكتاين .كام يروي عن حممد عبد احلي 
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عمر الشبيل د/ وشيوخه مشهورون مذكورون يف سريته ، واستجاز يل منه االبن 

 التونيس .

 له ترمجة يف كتاب )ثبت الكويت( مجع حممد زياد تكلة .

 

ُض بن َعَوض بن إبراهيم املرصي األزهري -41 هـ( ، 1439 -هـ 1330) ُمَعوَّ

 . وقد جاوز املائة بتسع سنني

ْنـَكُلوين  يب احلسن عيل بنالذي يروي عن العالمة أ رسور احلسني األزهري الزَّ

والشيخ الزنكلوين يروي بأسانيد عالية عن  هـ. 1359املدرس باجلامع األزهر تويف عام 

بن إبراهيم خفاجي عن إبراهيم الباجوري عن عبد اهلل  ـ الشيخ سيف اهلل 1شيوٍخ ُكُثر ، منهم: 

العدوي عن بن داود ـ الشيخ حسن بن حممد  2ثبتيهام  يف حجازي وحممد الشنواين بام

ـ الشيخ إبراهيم السقا عن حممد بن  3يف ثبته .  مصطفى املبلط عن حممد األمري الكبري بام

ـ الشيخ  4األمري الصغري كالمها عن األمري الكبري  سامل الشهري بـ)ثعيلب( الفشني وحممد

ن اجلَبيت عن مرتىض الطويل عن عبد الرمح ـ الشيخ حسن 5حممد عليش املالكي 

حممد أمني البيطار عن عبدالرمحن  البيطار عنبن حسن ـ الشيخ عبد الرزاق  6الزبيدي 

ـ  8الدمشقي عن عبد الرمحن الكزبري  ـ الشيخ اجلامل يوسف بن بدر الدين 7الكزبري 

الشيخ حسني بن حممد اجلُّس  ـ 9الشيخ حممد بن درويش احلوت عن الكزبري 

 ـ عبد اهلادي نجا اإلبياري( . 10كزبري الطرابليس عن ال
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ر )ت يف تُ ـيوسف بن حممود العُ  -42 وم الـَجـَريش األردين املسند الـُمـَعـمَّ

 هـ( عن أربع وعرشين ومائة سنة : 1434احلجة من سنة  السابع من ذي

والشيخ  ،  هـ(1354 _هـ1267) بدر الدين بن يوسف الـَحَسنيحممد عن  وهو يروي

ْقر بد الغنيبن ع عيلحممد   .  اوغريمه،  هـ(1362هـ 1294)ت الدَّ

 عمر الشبيل التونيس .د/ وقد استجاز يل منه االبن 

 

  علوية بنت عبدالرمحن احلبيش . بوكالة حممد زياد تكلة . -43

 ( .هـ1324ت)القادر بن صالح اخلطيب  وهي تروي عن حممد أيب النرص بن عبد

 

  ن حممد بن عبد الكبري .عبد الرمحن بن حممد الباقر ب نزهة بنت -44

 الباقر . وهي تروي عن جدها حممد

 

*** 

 اإلجازة العامة ألهل عرصهم مجاعة ، منهم : ومن شيوخ

 هـ( . وله ثبت مطبوع باسم )الثبت الكبري( .1399حسن بن حممد املشاط )ت  -1

 ( .1395سامل بن أمحد آل جندان )ت  -2
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 هـ( .1397سليامن بن عبد الرمحن احلمدان )ت  -3

 هـ( .1391علوي بن عباس املالكي )ت  -4

 هـ( .1389حممد إبراهيم بن سعد اهلل الـُخـَتـنِي املدين )ت  -5

 . (1)هـ(1410-هـ1325مسند العرص : حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين )  -6

*** 

نا سائال اهلل عزَّ وجلَّ أن يسلكنامجيًعا يف سلك ُخدام دينه وُحفاظ َشيعته ، وأن يكتب

ـاًم وَتعلياًم وعمال واقتداًء . من ورثة نبّيه ^ احلاملني  سنته َتـَعلُّ

 

والسالم عىل إمام األنبياء واملرسلني ، وعىل  واحلمد هلل رب العاملني ، والصالة

 إىل يوم الدين . أزواجه أمهات املؤمنني ، وعىل ذريته

 

 وكتب

 

                                                        

ي بإجازة ذكر الشيخ حممد ياسني الفاداين )رمحه اهلل( إجازته ألهل عرصه يف آخر كتابه )فيض املبد  (1)

 –هـ . دار البشائر اإلسالمية : بريوت 1408ألوىل : الطبعة ا –( زبيديالشيخ حممد عوض منقش ال

 ( .116صـ )


